
EXPERIêNCIA ERASMUS: DESCOBRINDO A CIDADE DE TOMAR E O 

PORTUGAL 

Dizer em poucas linhas o que é Erasmus não é  fácil: ao longo dos meses passa-se da alegria 

para a raiva, da nostalgia o descuido. A única certeza é que é uma experiência a ser tido pelo 

menos uma vez na vida. 

Na chegada, é normal se sentir desorientado:  entende-se sò algumas palavras, não se conhece 

ninguém e tem que entender como se mover dentro de uma nova realidade. Lentamente tudo 

se torna mais simples e isso é principalmente graças à disponibilidade das pessoas que se 

encontram: alunos, professores e residentes de Tomar que, mesmo que no início eles olham 

para ti com uma mistura de suspeita e curiosidade, eles são sempre prontos para ajudar-te nas 

pequenas coisas e desejar-te "Boa sorte". 

Tomar é uma cidade tranquila, mas rica em história: o Convento de Cristo, a Sinagoga e, 

mesmo se um pouco descentralizado, o aqueduto. Não faltam espaços verdes para aqueles que 

gostam de caminhar e entretenimento à noite, como  bar e uma discoteca.  

Os pontos fortes do Instituto  Politécnico de Tomar, na minha opinião, são a biblioteca e a 

residência. Em particular, a residência permitiu-me aprofundar o meu conhecimento de 

diferentes culturas: de pratos típicos brasileiros a costumes africanos, aspectos que, se eu não 

tivesse tido essa experiência e não tivesse havido esse espaço de convívio, certamente eu nunca 

poderia ter tentado. 

Do ponto de vista educativo, porque o Erasmus é também este, tive a sorte de fazer trabalho 

em grupo que me permitiu trabalhar em estreita colaboração com estudantes portugueses e 

desenvolver mais autoconfiança quando me expresso em público.  

Tomar é um bom ponto de partida para descobrir todo o Portugal.  A estação de comboios e 

autocarros são  bem equipadas com conexões: eu tive a sorte de viajar o suficiente: Lisboa, 

parada obrigatória e onde tudo começou, Faro, no sul com as praias, Coimbra, as gigantescas 

ondas de Nazaré, Fátima, Ourém e a pitoresca Porto. Ao longo do caminho eu tive a 

oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas, que eu sempre vou levar no meu coração e 

que eu espero encontrar novamente um dia. 

Parece ontem que cheguei aqui e, em vez disso, um semestre quase acabou: o conselho que eu 

quero dar a qualquer um que está em dúvida se deve ou não ter essa experiência é: "Jogue-se, 

tens coragem, uma mala e vivê-la até o fim". 



 

 

Vem em Portugal para:  perdem- se nas ruas empredadas, parar e admirar os azulejos, comer 

pasteis de Nata com um copo de vinho Porto, ouvir o Fado, conhecer os trajes e as tradições 

estudantis. Vem a Tomar porque  podes encontrar tudo isso e muito mais, porque é como estar  

numa família e porque #Aquininguémestásozinho. 

 

 ESN- Jantar Multicultural 

 

IPT- Dia do acolhimento, Zumba Party 

 

 

 

  

 



       

    

    Aqueduto dos Pegões-Tomar 

 

Já tenho Saudade... 

Obrigada a todos e todas, 

Sara (Itália)- Erasmus 2019/2020, Tomar. 

Universitá di Torino, Italy 

 


